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REGULAMENTO
I – Quanto à participação:

A participação é aberta para alunos do Colégio Pró-Uni, assim como, pais e/ou
responsáveis, professores e funcionários;
 A participação pode ser individual, em dupla ou em grupo (máximo de 5
pessoas);
 Todas as apresentações devem estar de acordo com as normas da escola;
 Para participar o candidato deverá ler atentamente o regulamento dando
importância aos prazos e as regras estipuladas.
II – Quanto às inscrições:

Não haverá taxa;

Cada candidato poderá se apresentar uma única vez;

As inscrições serão feitas na recepção;

Os alunos do Ensino Fundamental I só poderão se inscrever mediante a
assinatura dos pais e/ou responsáveis na ficha de inscrição;

Ao inscrever o grupo, o participante ou o responsável, no caso do Ensino
Fundamental I, se responsabilizará pela inscrição dos demais participantes;

As vagas são limitadas, ou seja, os 20 primeiros que se inscreverem já estarão
selecionados. Os demais entrarão na lista de espera;

Deve-se preencher a ficha de inscrição corretamente com seus dados pessoais e
estar de acordo com o regulamento.
III – Quanto à apresentação:

O Show de Talentos ocorrerá na escola no dia 26/09 às 18h;

Os candidatos poderão convidar seus colegas, amigos e familiares a estarem
presentes e prestigiando as apresentações;

A apresentação terá o tempo de no máximo 05 minutos e a escola disponibilizará
somente o som e o microfone. Toda e qualquer produção para viabilizar os outros
materiais da apresentação artística é da responsabilidade do candidato. Caso a escola
possua um material que o candidato queira utilizar na apresentação, o mesmo deverá
solicitar previamente.

Se escolher uma das categorias abaixo que seja necessária a colocação da
música, deverá preencher o nome da música e o autor na ficha de inscrição.

Se escolher a categoria stand up ou peça de teatro ou declamação, deverá
entregar o roteiro impresso.
IV- Categorias:
As categorias são:
 Cantar;
 Dançar;
 Desenhar;
 Tocar um instrumento musical;
 Pintar;
 Apresentar uma peça de teatro;
 Apresentar uma banda;
 Declamar;
 Arte Circense;
 Stand Up;
 Fazer artesanato.

